
                                                                                   Kondratowice dnia 4.05.2011 r. 
 
 
 
 
 
 
                                                      DECYZJA  Nr 3/2011 
 
 
 
                     Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art 75ust 1 pkt 4 , art 84  ustawy 
 z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie 
,udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko(Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późn . zm ) a także § 3 ust.1 pkt 62  
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r , w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia 
do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257,poz 2573 
z późn. zm. ) oraz art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania 
administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz 1071 z późniejszymi zmianami po 
rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2011 r Nadleśnictwa Henryków , ul. Polna 5 , 
57-210 Henryków i przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
 
                                                       Stwierdzam : 
dla przedsięwzięcia polegającego na '' Przeciwdziałaniu  skutkom odpływu wód 
opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz 
związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie ” na działce Nr 29/102 AM 1, 
obręb Czerwieniec, iż nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania 
na środowisko. 
 
 
                                                      Uzasadnienie 
          
              W  dniu  31.01.2011 r  Nadleśnictwo Henryków , ul. Polna 5 , 
57-210 Henryków wystąpiło z wnioskiem w sprawie wydania decyzji 
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.  „ Przeciwdziałanie  skutkom 
odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie 
potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie ” na działce Nr 29/102 
AM 1, obręb Czerwieniec. 
Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia  pn. „ Przeciwdziałanie  
skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji 
i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury, w dobrym stanie ”, kopię 
mapy ewidencyjnej obejmującą obszar na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, 



wypis z ewidencji gruntu  terenu na którym będzie realizowane przedsięwzięcie  oraz  
zaświadczenie o braku planu zagospodarowania przestrzennego obręb Czerwieniec 
 w  Gminie Kondratowice. 
 Zgodnie z art.64.ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  
oddziaływaniu na środowisko , organ prowadzący postępowanie zwrócił się do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelinie  o wydanie opinii o potrzebie  
przeprowadzenia oceny w/w przedsięwzięcia na środowisko. 
Pismem WOOŚ4240.150.2011.PS1 z dnia 2 marca 2011 r Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska  we Wrocławiu  wezwał Nadleśnictwo Henryków   
do uzupełnienia Karty Informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie: 
- określenia czy przedmiotowe przedsięwzięcie można zakwalifikować zgodnie 
z §3 ust.1 pkt 66 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r  w sprawie 
przedsięwzięć   mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 
poz. 1397 ). 
-  sprecyzowanie wyrażenia „ wycięcia krzewów i drzew przeszkadzających „ 
określenia ilości i gatunków drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki. 
Pismem ZNS- 681-2/IL/11  z dnia 3 marca 2011 roku Państwowy Inspektor Sanitarny 
w Strzelinie wezwał Nadleśnictwo Henryków również  o wskazanie klasyfikacji 
przedsięwzięcia  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r  w sprawie przedsięwzięć   mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ).dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 
środowisko może być wymagane. 
Po uzupełnieniu wniosku przez Nadleśnictwo Henryków  postanowieniem 
WOOŚ.4240.150.2011.PS.2 z dnia 22 marca 2011 roku Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska  we Wrocławiu nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Postanowieniem ZNS-612-3/IL/11 z dnia 28 marca 2011 r Państwowy Inspektor 
Ochrony Środowiska w Strzelinie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania  na środowisko . 
 Wójt Gminy Kondratowice obwieszczeniem z dnia 21.02.2011 r podał do publicznej 
wiadomości  w BIP oraz wywiesił do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń.  
Wysłano również obwieszczenie do właścicieli przyległych działek  przedsięwzięcia 
informując , iż jest możliwość zapoznania się z dokumentacją zawierającą informację 
o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu   Urzędu Gminy 
w Kondratowicach.  Umieszczony został wniosek w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia - 
przy przedsięwzięciu pn. : ''Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na 
terenach górskich . Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi 
infrastruktury w dobrym stanie '' będą zastosowane do budowy materiały pochodzenia 
naturalnego ( ziemia , kamień drewno).  Zabezpieczenie skarp wykonane będzie  
zabudową biologiczną. 
Prowadzenie  uciążliwych   prac  i wycinki drzew będzie wykonywane  poza okresem 
rozrodu zwierząt i wegetacją roślin . 



 Analiza  materiałów przedłożonych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wykazała, iż znaczna 
większość uwarunkowań określonych w art 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
nie wystąpi w stosunku do przedmiotowej inwestycji , a pozostałe będą miały  
znikomy wpływ. Niewielka uciążliwość przedsięwzięcia wystąpi jedynie na etapie 
jego realizacji. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarem 
Natura 2000. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na 
środowisko i zdrowie ludzi  wręcz przeciwnie przeprowadzone działania poza 
okresem realizacji prac docelowo służyć będą zwiększeniu bioróżnorodności terenu  
oraz racjonalnej gospodarce wodnej i leśnej. 
             Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego 
w przedmiotowej sprawie stwierdzono, że nie ma  potrzeby przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko o czym przesądzają wyżej opisane uwarunkowania. 
Biorąc pod uwagę przedstawioną przez inwestora kartę informacyjną przedsięwzięcia 
oraz powyższe uwarunkowania stwierdzono jak w sentencji. 
      
 
                                                   POUCZENIE 
 
Od niniejszej decyzji  stronom służy możliwość odwołania się do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy 
Kondratowice 
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 
 
                                                                                   Z  up. Wójta 
                                                                               Sekretarz Gminy 
                                                                                 Tomasz Gracz     
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 Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 3/2011 z dnia 4.05.2011 r 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
 
 
                               Charakterystyka przedsięwzięcia 
  
pn.  „ Przeciwdziałanie  skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. 
Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury 
w dobrym stanie ” na działce Nr 29/102 AM 1, obręb Czerwieniec. 
 
 
W ramach tego przedsięwzięcia planuje się poszerzenie i odmulenie czaszy stawu oraz 
wywiezienie  namułów z istniejącego zbiornika zasilanego z cieku wypływającego do 
zbiornika , zlokalizowanego, na działce Nr 29/102 AM 1, obręb Czerwieniec. 
Realizacja przedsięwzięcia  będzie polegała na pracach ziemnych (zdjęciu warstwy 
nagromadzonego humusu) i wywiezieniu namułu oraz naprawie istniejących wałów 
ziemnych. Powierzchnia lustra wody to około 0,49 ha i wysokości piętrzenia wody 
2m oraz naprawie urządzeń do regulacji przepływu wody. 
Dodatkowe nasadzenia nadbrzeżne roślin (wierzby) wpłyną korzystnie na 
wzmocnienie konstrukcji wałów i grobli poprzez wzmocnienie gruntu systemem 
korzennym.    
Z uwagi na  charakter ww. przedsięwzięcia i zakres prac, a także uwzględniając 
rozwiązania chroniące środowisko, zastosowane będą  do budowy materiały 
pochodzenia naturalnego (ziemia , kamień drewno ). Zabezpieczenie skarp wykonane 
będzie  zabudową biologiczną . Prowadzenie uciążliwych prac i wycinki drzew będą 
wykonywane poza  okresem rozrodu zwierząt i wegetacją roślin. 
Lokalizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest poza zinwentaryzowanymi siedliskami 
przyrodniczymi. 
 Na etapie eksploatacji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko 
przyrodnicze i zdrowie ludzi, wręcz przeciwnie, przeprowadzone działania poza 
okresem realizacji prac docelowo służyć będzie zwiększeniu bioróżnorodności terenu 
oraz racjonalnej gospodarce wodnej i leśnej. 


